
Nominering av Lena Andersson, AMM Örebro, till årets 

yrkes- och miljöhygieniker 2020 

Motivering:  

Lena Andersson har varit ett föredöme som yrkeshygieniker under många år. Hon har tagit stort 

ansvar för den yrkeshygieniska verksamheten på kliniken i Örebro, inklusive analyslaboratoriet. Hon 

har tillsammans med f.d. kollegan Lennart Andersson arbetat för att AMM i Örebro har blivit 

ackrediterad för en mängd analyser. Bl.a har Lena och Lennart representerat det enda svenska 

laboratorium som deltagit i ett kvalitetstest i Tyskland. På testet var man ett av fem laboratorier som 

klarade att testa samtliga 16 lösningsmedel som ingick i testet. Så laboratoriet är ackrediterat för 

bl.a. lösningsmedelsanalyser. Lena är också själv certifierad yrkes- och miljöhygieniker sedan 2015. 

Lena Andersson har också med sitt forskningsarbete inom bl.a. gjuteribranschen, bidragit till att höja 

kunskapsnivån om exponeringen för kvarts och andra föroreningar i denna bransch. Hon har en stor 

förståelse för nödvändigheten av att mäta olika kemiska agens och har varit drivande i SYMF´s arbete 

med utbildning av arbetsmiljöingenjörer ”Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i 

arbetsmiljön” som klinikerna driver sedan 2016. Lena var en av krafterna till att denna utbildning 

kom till stånd och att SYMF nu planerar den sjunde utbildningsomgången våren 2020 i Linköping. 

Förutom detta har Lena under lång tid arbetat i SYMF´s styrelse, både som ordförande och ledamot. 

Under hennes tid i styrelsen har föreningen utvecklats på ett positivt sätt, bl.a har Lena bidragit till 

att samarbetet mellan hygienikerna på de olika AMM-enheterna i landet utvecklats på ett väldigt bra 

sätt, t.ex. genom de nätverk som byggts upp. Vi lär av varandra!  

Lena är också en mycket ”god kamrat” som alltid ställer upp för diskussioner och svarar på frågor. 

Med sitt trevliga sätt bidrar hon också till god stämning på kurser, möten och andra sammankomster 

som hon deltar i. 

Så sammanfattningsvis tycker jag att Lena Andersson är en mycket värdig kandidat till priset som 

årets yrkeshygieniker.  

 

Stockholm 14 november 2019 

 

Marie Lewné 

Certifierad yrkes- och miljöhygieniker 


